
 

 

 السيرة الذاتية

 

 عاصم اسماعيل كنعان حبيب : باللغة العربية الرباعياالسم 

 Assim ismaeel kanaanاالسم باللغة االنكليزية:

 1/7/1591تاريخ الميالد  :

 ذكر الجنس:

 متزوج الحالة االجتماعية :

 ةخمسعدد االوالد :

 مسلم الديانة :

 امويالتاريخ ال التخصص الدقيق:             تاريخ اسالمي :العامالتخصص 

 تدريسيالوظيفة :

 استاذالدرجة العلمية :

 قسم التاريخ –كلية التربيه للعلوم االنسانيه  -جامعة ديالىعنوان العمل :

 هاتف العمل :

 47711591770   الهاتف النقال :

 dr.asim2002@yahoo.comلبريد االلكتروني :ا

  G1958047رقم جواز السفر:



  الً : المؤهالت العلمية او

 تاريخ الحصول عليها الكلية الجامعة الدرجة العلمية
 1577 االداب بغداد بكالوريوسال

 1515 االداب بغداد الماجستير

 عنوان الرسالة
موقف الخالفة العباسية من النفوذ الفارسي في االدارة المركزية في 

 العصر العباسي االول

 1559 اآلداب بغداد الدكتوراه

 هـ 74-01الخالفة االموية  عنوان األطروحة

    أخرى

 

  التدرج الوظيفي   ثانياً :    

 الى –المدة من  الجهة الوظيفة ت

 1559-1551 جامعة ديالى مدرس مساعد 1

 1551-1559 جامعة ديالى مدرس 2

 2441-1551 جامعة ديالى ستاذ مساعدأ 1

 2441   جامعة ديالى ستاذأ 0

 

 السنة الدراسية القسم اسم المادة ت

 1991 التاريخ تاريخ المغرب العربي 1

 1992 التاريخ التاريخ العباسي 2

 1991 التاريخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة 3

 1991 التاريخ العصر االموي 4

 1991 -1991 التاريخ منهج البحث التاريخي 1

 1991 التاريخ تاريخ العرب قبل االسالم 1

 2004-1991 التاريخ العصر االموي 7

1 
منهج البحث العلمي/ دراسات 

 عليا /ماجستير
 2001 التاريخ

9 
دراسات في تاريخ القرن االول 

 /ماجستيرالهجري
 2010-2001 التاريخ

10 
موقف االستشراق من تاريخ 

 االول الهجري/ ماجستير
 2013-2010 التاريخ



 

 

  الجامعي  ثالثاً : التدريس   

 الى -ة من المد الجامعة الجهة ) المعهد / الكلية ( ت

 1550-1551 الكوفة اآلدابكلية  1
 1559-1550 المستنصرية /ديالى كلية المعلمين 2
 1555-1559 المستنصرية /ديالى التربيةكلية  1
 الى االن-1551 ديالى اإلنسانيةللعلوم  التربيةكلية  0

  بتدريسها  التدريسي ما: المقررات الدراسية التي قرابعاً 

 

 

 : التدريسي: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها خامساً   

 السنة القسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

1 

الشريعة اصول المحاكمات الجزائية في 

والمرافعات المدنية في النظام  االسالمية

االسالمي دراسة قانونية  القضائي

 دكتوراه -تاريخية

معهد  -الحضارة

 التاريخ العربي
2007 

2 
 الشريعةاثر البر والصدقات في 

 اإلسالمية العربيةفي الدولة  اإلسالمية

معهد  -الحضارة

 التاريخ العربي
2012 

3 
صدي للغزو القضاة ودورهم في الت

 الصليبي في بالد الشام

معهد  -الحضارة

 التاريخ العربي
2013 

4 
الفكر التربوي في االندلس واثره على 

 الفكر التربوي الغربي

قسم االرشاد 

 التربوي
2012 

1 
الوعي القومي حتى نهاية العصر 

 االموي

معهد  -الحضارة

 التاريخ العربي
2000 

 2002 قسم التاريخ التاريخيةعامر الشعبي ومروياته  1

7 
 السياسيةمن االحداث  الكوفةموقف اهل 

 في العصر االموي
 2004 قسم التاريخ

11 
 االستشراق وصدر

 االسالم/دكتوراه
 2014 التاريخ

 2014 التاريخ فلسفة التاريخ 12



1 
لنبوي السلطة القضائية في العهد ا

 الراشدي

معهد  -الحضارة

 التاريخ العربي
2004 

9 
الحياة االجتماعية في اوربا في العصور 

 العربيةمن خالل المصادر  اإلسالمية
 2001 قسم التاريخ

10 

االثر السياسي والثقافي لقبيلة االوس 

في التاريخ العربي حتى نهاية العصر 

 االموي

 2001 قسم التاريخ

11 
عاصم بن عمر بن قتادة الظفري 

 التاريخيةاالنصاري ومروياته 
 2001 قسم التاريخ

 2007 قسم التاريخ مؤنس الخادم وعصره 12

13 
 اسرة سعيد ابن العاص ودورها الفكري

 والسياسي
 2001 قسم التاريخ

14 
محمد بن صالح التمار ومروياته 

 التاريخية
 2001 قسم التاريخ

11 
في  دراسةابراهيم بن المنذر الحزامي 

 التاريخيةسيرته ومروياته 
 2010 قسم التاريخ

11 
بني جمح ودورهم في التاريخ العربي 

 االسالمي
 2011 قسم التاريخ

 2011 قسم التاريخ التاريخيةابو عثمان النهدي ومروياته  17

 2013 قسم التاريخ صراع السلطة بين ابناء البيت االيوبي 11

19 
من خالل ادب الوصايا  التربويةالجوانب 

 والخطب للخلفاء الراشدين
 2011 قسم التاريخ

20 
في الدولة العربة  والمآدباالطعمة 

 االسالمية حتى نهاية العهد الراشدي
 2012 قسم التاريخ

21 
بة ودورها في التاريخ العربي ضقبيلة 

 االسالمي
 2014 قسم التاريخ

 

 

 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها . سادسا

 
 ت

 
 العنوان

 
 السنة
 

 
 مكان انعقادها

 
 نوع المشاركة

 باحث جامعة الكوفة 1551 المؤتمر العلمي االول  1

باحث وعضو  جامعة ديالى –كلية التربية  1557 المؤتمر العلمي االول 2
اللجنه العلميه 

 للمؤتمر



باحث وعضو  جامعة ديالى –كلية التربيه  2441 المؤتمر العلمي  1
اللجنه العلميه 

 للمؤتمر

 باحث جامعه الكوفة 2412 المؤتمر العلمي 0

باحث وعضو  جامعة ديالى 2411 المؤتمر العلمي 9
اللجنه العلميه 

 للمؤتمر

المؤتمر العلمي  7
 السادس

جامعة  -كلية التربية 2412
 ديالى

باحث وعضو 
اللجنه العلميه 

 للمؤتمر
الندوه العلميه لتاريخ  7

 مدينة سامراء
 باحث جامعة سامراء 2412

 

 

  سابعاً :  االنشطة العلمية االخرى  

 

 

لخدمة البيئة والمجتمع ثامناً : المشروعات البحثية في مجال التخصص 

 أو تطوير التعليم .

 

 ت

 

 سم البحثا
 

 

 محل النشر
 

 السنة

 1551 مجلة ديالى عشور الزرع دراسة في التاريخ االقتصادي 1

 2444 مجلة ديالى بنو النجار ودورهم في التاريخ االسالمي 2

 2447 مجلة الفتح عبد الله بن احمد الفرغاني 1

 2447 مجلة الفتحاقليم طريق خراسان )منطقة ديالى( دراسة  0

 

 داخل الكلية
 

 ع

 خارج الكلية

مناقشة العديد من رسائل طلبة الماجستير في 
 التاريخ االسالمي

مناقشة عشرات من رسائل الماجستير واطاريح 
 الدكتوراه في العديد من الجامعات العراقية

المحاظرات العامة في حقل االختصاص اقامة  اقامة المحاظرات العامة في حقل االختصاص
 في كلية التربية االساسية

المساهمة في جميع النشاطات العلمية التي 
 تقيمها الكلية

المساهمة في جميع النشاطات العلميه 
 التي تقيمها الجامعه

عقد السمنرات العلمية داخل القسم في 
  الكلية



 تاريخية

 2447 مجلة ديالى اهل الذمة في العصر االموي 9
7 

دراسة احصائيه  -الوالة في العصر االموي
 لحجم الوالة من االسرة االمويه

 2447 مجلة ديالى

7 
قتادة بن النعمان الظفري دراسه في سيرته 

 ودوره في االسالم
 2447 مجلة الفتح

1 
الدور السياسي والثقافي لبني عمار في 

 هـ942-097امارة طرابلس 
 2447 مجلة الفتح

 2447 مجلة ديالى تدمير ومعاهدة الصلح 5
 2441 مجلة الفتح نظام حماية الحدود في العصر االموي 14

11 
جوانب من المهمات االستخبارية واهميتها في 

القرنين االول والثاني الهجريين في الدولة العربيه 
 االسالمية

 2441 مجلة الفتح

12 
 2441 مجلة ديالى عامر الشعبي وعالقته بالسلطة االمويه

11 
وقائع المؤتمر العلمي  حظارة ديالى القديمه عمق تاريخي وتراث اصيل

 2445 االول

10 
وقائع المؤتمر العلمي  ابو الطفيل عامر بن واثلة الليثي

السادس كلية التربيه 
 جامعة ديالى

2414 

19 
حذيفة بن اليمان سيرته ودوره في الفتوحات 

 االسالمية
 2441 مجلة الفتح

17 
مجلة كلية التربية  قراءة معاصره  -حقوق االنسان في وثيقة المدينة

 2412 جامعة االنبار
17 

 2412 مجلة ديالى محمد بن واسع ومروياته التاريخيه
11 

وقائع المؤتمر العلمي  جابر بن عبد الله ومروياته التاريخية 
 2412 السابع

15 
 مجلة ديالى صراع السلطه بين ابناء البيت االيوبي

2410 

24 
وتراجم رجال  ابن العديم منهجه وموارده الخبار

االندلس والمغرب في كتابه بغية الطلب في تاريخ 
 حلب

مجلة الدراسات 
التاريخيه والحضاريه 

 في جامعة تكريت

2410 

 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعاً 

 عضواللجنه العلميه في قسم التاريخ   -1

 2410-2441في جامعة ديالى  عضو اللجنة المركزيه للترقيات العلميه   -2
 2441-2447سكرتير تحرير مجلة ديالى   -1
 2441-2447عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية   -0



 2411-2411عضو الهيئة االستشاريه لمجلة ديالى للعلوم االنسانية  -9
 2410-2411عضو هيأة التحرير لمجلة ديالى للعلوم االنسانية   -7
 2410-2411في كلية التربية للعلوم االنسانية رئيس لجنة حقوق االنسان   -7
 عضو اتحاد المؤرخيين   -1

 عضو الجمعية العراقية للتاريخ واالثار -5

 عضو رابطة اشنونا للتدريسيين -14

 

  كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير عاشراً :

 

 ت
 

كتاب الشكر أو الجائزة أو 
 شهادة

 

 

 الجهة المانحة
 

 السنة

 2414 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير 1

 2411 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير 2

1 
 شكر وتقدير

رئيس جامعة 
 سامراء

2412 

 2410 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير 0

 2410 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير 9

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة .  حادي عشر :ال

 

 

 التي يجيدها التدريسي: :  اللغاتثاني عشر ال  

 العربية  -1

   االنكليزية -2

 

 ت

 

 سم الكتابا
 

 

 سنة النشر

1 
هـ دراسة في 74-01الخالفة االمويه

 2412 االحوال السياسيه واالداريه والماليه



      


